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HARJAVALLAN KAUPUNKI 

Tekninen lautakunta 
 

                      
 Keskustie 5 B Päiväys   
 29200 HARJAVALTA 31.3.2021   

 

 

 

                                           HARJAVALLAN KAUPUNGIN KATUVALAISTUKSEN PERUS-

KORJAUS, TARJOUSPYYNTÖ 2021 

 

 Tarjouspyynnön kohde 

 

 Harjavallan kaupungin tekniset palvelut pyytää Teiltä tarjousta seuraa-

vien katuvalaistuksen peruskorjaustöiden suorittamisesta liitteenä ole-

vien suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti: 

Verkkotie, Törmätie, Haavikuja, Outokummuntie, Kotalahdentie ja Ylö-

järventien 25 kpl, Rantanäyhälänkatu, Rusthollintie, Talonpojantie, Kyn-

täjäntie, Veistäjäntie, Siluettitie ja Uittajantie 25 kpl. 

Rikkihappotehtaantielle uusitaan valaisinpylväät ja valaisimet; uusittavia 

pylväitä 8 kpl ja valaisimia 8 kpl.  

Satakunnantien kevyen liikenteen väylän katuvalaistus uusitaan koko 

suunnittelualueella; uusia valaisinpisteitä asennetaan 3 kpl.  

Teollisuuskadun kevyen liikenteen väylän katuvalaistus uusitaan koko 

suunnittelualueella; uusia valaisinpisteitä asennetaan 18 kpl.  

Meijerinkadulle rakennetaan katuvalaistus suunnitelman mukaisesti, uu-

sia valaisinpisteitä asennetaan 4 kpl. 

                                                                                                     

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sen tulee sisältää kaikki työt ja ra-

kennusmateriaalit tämän tarjouspyynnön ja asiakirjojen mukaisesti.  

 

Tarjotun työn tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Osatarjouk-

sia ei oteta huomioon. Valaistus rakennetaan katualueelle. 

 

Tarjous tulee antaa liitteenä olevien Lammaisten Energia Oy:n laatimien 

suunnitelmien, työselitysten, urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan 

mukaisesti. 

 

Rakentaminen voidaan aloittaa sopimuksen mukaisesti kuitenkin, niin 

että työt on luovutettu valmiina 31.10.2021 mennessä. 

 

 

Hankintamuoto 

 

Hankintamuotona käytetään rajoitettua menettelyä.  
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Hankinnassa noudatetaan kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan 

lakia julkisista hankinnoista. 

 

 

Tarjousten käsittely 

 

 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

 

 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

 Tarjousten hintojen vertailu 

                                             Tarjouksen valintaperusteena on halvin kokonaishinta.  

 

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

 

 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 6 luvun mukaisesti 

sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, ta-

loudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on 

laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.  

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainit-

tuja vaatimuksia. Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä 

ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä 

muodossa. 

 

Henkilöstö ja alihankinnat 

 

Urakoitsijan on käytettävä työssään ammattitaitoista henkilöstöä. Tilaaja 

hyväksyy käytettävät aliurakoitsijat. Urakoitsija vastaa alihankintatyöstä 

niin kuin omasta työstään. 

 

Maksuehdot 

 

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tilaaja kuluu käännetyn arvon-

lisäveron piiriin arvonlisäverolain 8 c § :n mukaisesti. 

 

Tilaaja maksaa urakkahinnan sopimuksessa määritellyn maksupostitau-

lukon mukaan. 

 



Puhelin (02 )  535 9011   
Internet   http://www.harjavalta.fi 
Sähköposti harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi 

 

 

Tarjouksen jättäminen ja tarjousten avaus 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat tulee pyytää sähköpostitse osoitteesta 

tarjous@harjavalta.fi  

ja ne lähetetään tilaajalle sähköisesti kolmen työpäivän kuluessa 

pyynnön vastaanottamisesta. 

 

 

Sitova tarjous on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.4.2021 klo 

12.00 mennessä osoitteeseen tarjous@harjavalta.fi . 

 

Sähköpostin osoitekenttään ”Katuvalaistuksen peruskorjaus v.2021”    

 

Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon vaan ne palaute-

taan avaamattomina.  

 

Sähköpostiin saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asia-

papereita.  

 

Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tä-

män varahenkilön puhelinnumero sekä sähköpostiosoite tulee mainita 

tarjouksessa. 

 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja tar-

vittaessa kaikkien tarjousten hylkäämiseen. 

 

Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuu-

desta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan 

erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla 

tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tar-

jouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. 

 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-

neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tai kuitenkin vähintään 

kolme (3) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättö-

päivästä lukien. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti tarjouksen 

jättäneille. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi vasta, kun se on alle-

kirjoitettu. 
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Lisätiedot ja allekirjoitus 

 

Lisätietokysymykset 13.4.2021 klo 12.00 mennessä.  

Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen tarjous@harjavalta.fi .  

 

Kaikille kysymyksen jättäneille lähetetään vastaukset lisätietokysymyk-

siin 20.4.2021 klo 15.00 mennessä. 

 

Lisätietoja antaa Petri Katajisto puh 044 432 5358,  

petri.katajisto(at)harjavalta.fi     

 

 

 

Petri Katajisto 

tekninen johtaja  

 
 

 

 

 

 

Liitteet Lammaisten Energia Oy:n laatimat suunnitelmat 

                                            Urakkatarjouslomake 

Urakkaohjelma  

Turvallisuusasiakirja  
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Liite 1 

Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus 

Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset 

 
 Edellytämme sekä tarjoajan, että hänen mahdollisten alihankkijoidensa täyttä-

vän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla kuvatut 

dokumentit. 

 

 Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat asiakirjat: 

 

 selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salas-

sapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan 

määrästä ja siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) 

mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä ar-

vonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten re-

kisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuu-

tusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläke-

vakuusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

 Y-tunnus 

 selvitys käytettävästä henkilöstöstä 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista 

 todistus vakuutusyhtiöltä voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta 

työntekijöille 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on 

vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekir-

joittamista voimassa olevat vastaavat selvitykset. 

 

Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuh-

teen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan 

on noudatettava saman laatuisessa työssä. 

 

Tarjouksen edellytykset 

 Palveluntarjoajalla tulee olla käytettävissään palvelun tarjoamiseen soveltuvat 

koneet ja laitteet. 

 

 Toiminnasta vastaavalla henkilöllä (joka on vastuussa työstä sopimuksen koh-

teessa) tulee olla riittävä alalle soveltuva koulutus tai kokemusta esimiestehtä-

vistä. 

 

 Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta sekä 

niissä mainittuja vaatimuksia. 

 

 Edellytämme, että urakkatyö suoritetaan ”normaalin työajan” puitteissa ma – 

pe klo 7.00 – 16.00. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan rakennuskohteeseen 

ennen tarjouksen jättämistä. 


